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VIATGE FI DE CURS. Aquest any anem a rescatar el tradicional viatge fi de curs per tots els alumnes, al 
qual podran acudir també pares i/o familiars, a més de MÚSICS i altra gent que ho desitge, amb les següents 
condicions: 
 

 
 

DIA, HORA 
I LLOC D’EIXIDA 

DISSABTE, 2 DE JULIOL DE 2011 A LES 08:00 DEL MATÍ, 
Punt d’encontre, Avinguda Jaume I, Baix del Camp de Futbol. 

 

Xiquets (fins a 17 anys) 35 € Alumnes escola i 
Músics Majors de 17 anys 45 € 

Xiquets (fins a 17 anys) 38 € 
PREU 

Resta de gent  
Majors de 17 anys 48 € 

 

El preu del viatge inclou:  
                                      - Viatge d’anada i tornada en autobús des de La Llosa de Ranes 
                                      - Entrada al Parc Temàtic 
                                      - Dinar dins el Parc Temàtic. 
En cas de no fer-se el viatge, per no aplegar a les reserves mínimes,  es reemborsarà els diners 
ingressats en un plaç no superior a 1 setmana.  
 
La reserva del viatge es farà mitjançant ingrés en el compte de Caja Campo baix indicat, els dies 16, 17, 20 i 21 de 
juny a 

 

3094 – 7054 – 16 - 2720000496 
Oficina de La Llosa de Ranes, Cl. La creu, 32 – 46815 LA LLOSA DE RANES 

Indicar en el concepte de l’ingrés el Nom i Cognoms de la persona que va al viatge. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IMPRÉS D’INSCRIPCIÓ, (entregar en Caja Campo en el moment de fer l’ingrés) 
NOM I COGNOMS (de la persona que vinga al viatge) 
 
ADREÇA 
 

TELÈFON DE CONTACTE 

En cas de ser menor d’edat omplir la següent autorització: 

 
En/na__________________________________________________________________NIF_______________ en  
 
qualitat de pare/mare/tutor legal del menor_______________________________________________________ 
 
Autoritze la seua assistència al viatge a Terra Mítica que organitza la Societat Musical de la Llosa de Ranes, el dia 
02/07/2011, eximint de total responsabilitat a la Societat Musical de La Llosa de Ranes i a l’Escola de Música 
Miguel Esparza.  
Conforme el pare/mare/tutor legal, a La Llosa de Ranes, a 21 de juny de 2011 

 
 
Signat:Pare, Mare o tutor legal 

 
 

 


